Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus
fejlesztése
A felhívás kódszáma: VP6-6.4.1–21
Benyújtási határidő

Első szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 22.
Második szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 26.
Harmadik szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 10.
Negyedik szakasz: 2022. március 23. – 2022. április 6.
Ötödik szakasz: 2022. április 7. – 2022. április 21.

Támogatás formája

Vissza nem térítendő állami támogatás!

Pályázók köre

Rendelkezésre álló keretösszeg:

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő
mezőgazdasági termelő (beleértve az őstermelőket), aki/amely
együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
 székhelye / telephelye (őstermelők esetén lakóhelye/tartózkodási
helye) legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12
hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van.
o a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
o 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás
települések külterületei.
 benyújtást megelőző, vagy ha arról nem rendelkezik adatokkal, az
azt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származott.
50 milliárd forint

A támogatott projektek várható száma
Támogatás összege

800 - 1000 db
maximum 100 000 000 forint

Támogatás intenzitása

A nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes
elszámolható költség 50%-a. A fiatal mezőgazdasági termelő által
végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási
intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10
százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
A program keretében 50%-os előleg igényelhető, maximum 50 millió
forint.
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az
igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell
rendelkeznie.
Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó
egyéb támogatásból állhat.

Előleg
Önerő

Támogatási intenzitás

A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint:
 nem besorolható járásban lévő település esetén 50%,
 „kedvezményezett”
járásban
lévő
településen
60%
(Hajdúszoboszló),
 „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban
lévő településen 70%.
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Kötelezően megvalósítandó, önállóan
támogatható tevékenységek









Választható, önállóan nem támogatható
tevékenységek

Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése,
ami érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező
szálláshelyhez nem kapcsolódik.
Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása
és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem
rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.
Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan
épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem
benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel
rendelkezik.
Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem
benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel
rendelkező szálláshely bővítése:
o új épület építése;
o olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a
támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshelyüzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.

a)

Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy tovább
fejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek
építése/felújítása/bővítése.
b) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy tovább
fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése.
c) A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli
kiegészítő infrastruktúra pl.: út, járda, parkoló kialakítása,
kertépítés megvalósítása.
Az a) - c) pontokhoz kapcsolódó tevékenységekre támogatott költségek
összesen nem haladhatják meg a 30 millió forintot.
d) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a
projekt által érintett épület tekintetében.
e) Az a) – d) ponthoz kapcsolódó eszközbeszerzés pl.: szobák és
közös helyiségek berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség
eszközei és bútorai stb.
f) Az általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projektelőkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás
igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele,
projektmenedzsment.
g) Ingatlan vásárlása
h) Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése
(maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig).
i) Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer
stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése.
j) Immateriális javak beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft
értékhatárig)
k) A
szálláshely-szolgáltatáshoz
kapcsolódó
főzőkonyha,
tálalókonya, melegítőkonyha, étterem, étkezőhelyiség bővítése,
felújítása, kialakítása, építése.
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Nem támogatható tevékenységek















Elszámolható költségek








Nem elszámolható költségek



mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások;
élő állatok és lágyszárú növények beszerzése;
Annex I. terméklista alapján, mezőgazdasági termékek elsődleges
élelmiszer-feldolgozására
és
a
kapcsolódó
termékek
értékesítésére irányuló fejlesztésekre;
a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép
beszerzése;
nyaralóhajó és az abból kialakítandó nyaralóhajó-szálláshely
fejlesztése;
kemping szálláshely-, üdülőháztelep szálláshely-, nem üzleti célú
szabadidős szálláshely-, közösségi szálláshely-, munkásszálló
fejlesztése;
fegyver, lőszer, robbanóanyag és pirotechnikai eszköz beszerzése;
helyi közút fejlesztése;
mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése;
telekhatáron kívüli fejlesztések megvalósítása;
magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a
támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez
kapcsolódó épület/épületrész és/vagy építmény építése,
felújítása, bővítése, korszerűsítése.
Projekt előkészítés költségei
Beruházás költségei
Szolgáltatásvásárlások költsége
Projektmenedzsment költségek
Immateriális javak beszerzése
A projekt keretében működési költségek, bérköltségek és
forgóeszközök;
A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült
bármely költség;
A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve
a 2014. január 1-nél nem régebben kiállított tervezési
dokumentáció költsége, illetve projekt-előkészítési költségek.



Elvárások, előírások

Projekt megvalósítási ideje

A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek alá
tartozó beruházási elemek közül legalább egyet meg kell
valósítani.
 A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a
megvalósítás helyén üzemeltetni.
 A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtására
szolgáló elektronikus felületen egyszerűsített üzleti tervet kell
benyújtania.
 Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat,
úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a
bázislétszámot.
 A projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig fenntartási
kötelezettség előírt.
 Köteles a Támogatói Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások
összegének legalább 80%-át teljesíteni.
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését
követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Pályázat eredeti forrása:
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-641-21-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcijavidki-turizmus-fejlesztse-1#
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